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RESUMO 

  

Introdução: O futebol é a modalidade esportiva mais praticada por homens acima dos 18 anos. Por 

ser um desporto de contato tem se transformado no maior causador de lesões no mundo, sendo 

considerada lesão alguma dor que dure ao menos um dia, desta forma o futebol amador pode 

potencializar a quantidade de acometimentos ocorridos, visto que os jogadores não realizam uma 

boa preparação para a prática. Objetivo: Verificar a existência da relação entre incidência e 

gravidade de lesões musculoesqueléticas com os níveis de atividade física em praticantes de futebol 

amador de um campo com grama sintética. Método: Foram recrutados 50 homens entre 18 a 40 

anos de idade, que frequentavam o Campo de Futebol Antônio Augusto de Souza, São Paulo-SP, 

com mínimo de três anos de prática, sem lesões decorrentes de outras atividades e não atuando 

profissionalmente. Foram utilizados dois questionários: 1.Questionário de Atividade Física 

Internacional (IPAQ)- que avaliou níveis de atividade física, e 2. Inquérito de Morbidade Referida 

(IMR)- que avaliou a incidência de lesões dos voluntários. Para confirmar a associação entre os 

questionários foi utilizado o Teste exato de Fisher, e fixado o nível de significância de p≤ 0,05. 

Resultados: Os voluntários apresentaram em média 29,96 ± 5,58 anos de idade, 10,98 ± 2,92 anos 

completos de estudo e 11,66 ± 5,09 anos de prática de futebol amador. Os voluntários muito ativos 

representaram 38% dos voluntários e 28% como ativos. Não apresentaram lesões, 54% da amostra, 

enquanto 32% apresentaram níveis baixos, 10% moderados e 4% elevados níveis de lesão. O estudo 

encontrou 32 lesões, pois houve indivíduos que apresentaram mais que uma lesão. Os atacantes e 

zagueiros foram aqueles que apresentaram maiores e menores níveis de acometimentos, 

respectivamente. O joelho foi o ponto anatômico que mostrou um número mais elevado de lesões 

com 37,5% dos acometimentos. Os atacantes apresentaram mais lesões no tornozelo, enquanto 

goleiros, zagueiros, laterais e meio-campistas, no joelho. As entorses apresentaram 34,4% das 

lesões dos voluntários do estudo, sendo estas as que mais ocorreram. A maioria das lesões 

detectadas foi decorrente de algum contato representando 59,4% da amostra. A ação desportiva que 

representou a maior quantidade de acometimentos foi à corrida de velocidade com 28,1%. As lesões 

de gravidade moderada e leve apareceram com 31,3% cada. Dos indivíduos considerados muito 

ativos 63,2% não apresentaram lesão, enquanto os indivíduos do grupo irregularmente ativo B 

apresentaram níveis elevados de lesões. Ainda neste grupo, 64,3% apresentaram algum tipo de 

lesão. Apenas goleiros e atacantes, apresentaram níveis de lesão elevados. Das lesões ocorridas, em 

65,6% delas os indivíduos retornaram as atividades com dores. Entre as associações deste estudo, 

nenhuma apresentou resultados significativos, com destaque para associação entre IPAQ e o IMR, 

que apresentou o menor score, entretanto este não foi significante (p=0,420). Conclusão: Sendo 

assim, conclui-se que entre os jogadores de futebol amador de um campo de grama sintética, não 

houve relação entre a incidência de lesões musculoesqueléticas com a gravidade das lesões nem tão 

pouco com o nível de atividade física realizado pelos voluntários. 

Palavras-Chave: Lesão; Futebol; Sedentarismo; Atividade Física. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Football is the sport most practiced by men over 18 years. This is a contact sport 

becoming the biggest cause of injuries in the world, being injuries that lasts for at least one day, in 

this way the amateur soccer can increase the amount of occurrences happened, since the players do 

not realize a preparation for the practice. Objective: To verify the existence of the relation between 

the incidence of musculoskeletal lesions and levels of physical activity in amateur soccer players of 

a synthetic grass field. Methods: 50 men with ages between 18 and 40 years who played in the 

Soccer Camp Antônio Augusto de Souza located in São Paulo-SP with no lesions resulting from 

other activities and nor professionally playing were recruited. Two questionnaires were used: 

1.Questionnaire of International Physical Activity (IPAQ) - which assessed levels of physical 

activity, and 2. Referred Morbidity Inquiry (RMI)- which evaluated the incidence of injuries of the 

volunteers. Fisher's exact test was used to confirm the association between the questionnaires and 

the significance level of p≤0.05 was set. Results: The volunteers presented 29.96 ± 5.58 years of 

age, 10.98 ± 2.92 years of study and 11.66 ± 5.09 years of amateur soccer practice.  The very active 

people accounted for 38% of the volunteers and 28% as active. They did not lesions, 54% of the 

sample, while 32% had low levels, 10% moderate and 4% high levels of injury. The study had 32 

lesions, since individuals could present more than one lesion. The attackers and defenders were 

those who had higher and lower levels of afflictions, respectively. The knee was the anatomical 

point, which obtained more lesions with 37.5% of the complications. The attackers had more ankle 

injuries, while goalkeepers, defenders, sides and midfielders, had more knee injuries. The sprains 

presented 34.4% of the study volunteers, being the ones that occurred the most.  Most of the lesions 

that occurred, were due to some contact, representing 59.4% of the sample. The sports action that 

represented the greatest amount of afflictions was the speed race with 28.1%. The lesions of 

moderate and mild severity appeared with 31.3% each. Of the individuals who are very active, 

63.2% did not present an injury, while individuals of the irregularly active group B, which 

presented high levels of lesions. Still in this group, 64.3% presented some type of lesion. Only 

goalkeepers and attackers presented levels of injury high. Of the injuries that occurred in 65.6% of 

them, the individuals returned to activities with of pain. Among the associations in this study, none 

presented significant results, with association between IPAQ and the IMR, which presented the 

lowest score, although this did not was significant, with p = 0.420. Conclusion: It is concluded that 

among amateur soccer players of a synthetic grass field, there was no relationship between the 

incidence of musculoskeletal injuries, nor with the severity of the lesions and the levels of physical 

activity performed by the research volunteers, this occurred because the results did not presented 

significance. 

Keywords: Injury; Soccer; sedentary lifestyle; physical activity.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido à realização da prática do futebol em diversos locais do mundo e por conta de 

sua disseminação em ambos os sexos, este desporto pode ser considerado um dos mais populares do 

mundo. Segundo Malta (2009), o futebol é a modalidade de exercício mais praticada por homens 

acima de 18 anos. Segundo a Fédération Internacionale de Football Association (FIFA, 2017) 

atualmente 211 países são filiados à entidade que rege o futebol mundial com cerca de 200 milhões 

de praticantes. Segundo o estudo feito por Aoki (2002), o jogo de futebol é definido por ações de 

características anaeróbias. Entretanto como uma partida de futebol possui no mínimo 60 minutos, os 

atletas percorrem em média 11 km e cerca de 88% da energia é proveniente do metabolismo 

aeróbio, caracterizando assim o desporto (SHEPARD, 1990 e EKBLOM, 1993 apud ZANUTO, 

HARADA e GABRIEL FILHO, 2010).   

De acordo com Palacio, Canderolo e Lopes (2009), o futebol é um esporte de contato, 

no qual mais da metade das lesões registradas são em decorrência de contatos diretos durante a 

realização da partida, podendo ser ocasionadas por contatos com outros jogadores, objetos ou 

mesmo com o chão (ZANUTO, HARADA E GABRIEL FILHO, 2010). Porém, no estudo de 

Almeida et al. (2013) este quadro se inverte, indicando maiores níveis de lesão sem trauma, sendo a 

principal lesão recorrente a contratura muscular. Devido aos grandes gastos com a saúde e 

recuperação de lesões de seus atletas e praticantes, o futebol pode ser considerado um dos maiores 

causadores de lesões esportivas mundiais (KELLER et al., 1987 apud LADEIRA, 1999).  Neste 

sentido, o futebol amador, popularmente nomeado também como “Várzea
1
”, pode potencializar a 

quantidade de lesões músculo esqueléticas ocorridas, devido a não realização de um preparo 

adequado para prática, visto que muitos destes indivíduos realizam apenas atividades de vida diária, 

sejam elas em casa, no trabalho ou no transporte. Com o contexto apresentado, muitos praticantes 

não atingem as recomendações do American College Medicine Sports (ACMS) descritas por Garber 

et al (2011), o qual recomenda que para promoção de saúde é necessária a realização de no mínimo 

150 minutos de exercício físico contínuo moderado na semana, podendo ser todos dias de 30-60 

minutos com intensidade moderada, e/ou 20-60 minutos de atividade física intensa, juntamente de 

três vezes por semana o treino de força e mais que duas vezes na semana realizar treino de 

flexibilidade. 

                                                           
1
 Segundo Damo (2003), existe uma modalidade entre as “peladas” e o futebol profissional que é chamada de futebol 

comunitário, possuindo outras denominações como futebol amador e futebol de várzea, este não possuindo todo 

glamour referido no desporto profissional, mas também sendo levado de forma mais organizada que a “pelada”. Em São 

Paulo, o nome futebol de “várzea” é como se fosse a forma oficial de ser chamada esta prática. Segundo Magnani e 

Morgado (1996), o nome de futebol de várzea, se dá pelo fato de que em São Paulo, desde a introdução do futebol até a 

década de 1920, existiam muitos campos nas várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, ficando com o tempo apenas o nome 

desta prática ao longo da cidade, uma vez que muitos campos próximos aos rios acabaram e outros na periferia, mesmo 

longe do rio foram criados, dessa forma definindo o nome para esta prática não-oficial e/ou amadora. 
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O sistema de registro nacional de lesões atléticas dos Estados Unidos (NAIRS) define lesão 

como acontecimento que limita a participação do atleta por, no mínimo, um dia após sua 

ocorrência. A gravidade é definida pelo tempo de afastamento e classificada em: leve (um a 

sete dias), moderada (oito a 21 dias) e grave (mais de 21 dias de afastamento). (VAN 

MECHELEN et al., 1992 apud HARADA, ZARUTO E GABRIEL FILHO, 2010, p. 120). 

 

Segundo Gonçalves et al. (2015), grande parte das lesões em atletas de futebol amador 

se dá em membros inferiores, com diferentes formas e locais de lesões. Seguindo o achado dos 

autores, as lesões que mais ocorreram foram entorses de tornozelo e joelho, além de fraturas, 

estiramentos ligamentares e lesões musculares, podendo ser estas de contato ou não. Dos indivíduos 

que sofreram lesões durante o jogo de futebol em sua metade possuiu gravidade leve, no qual as 

pessoas voltaram à prática em no máximo sete dias (ZANUTO, HARADA E GABRIEL FILHO, 

2010). Ainda neste estudo é possível ver, que o local que sofreu com mais acometimentos foi a 

coxa, seguida por tornozelo e joelho.   

Zanuto, Harada e Gabriel Filho (2010) e Sena et al. (2013), afirmam em seus estudos 

que indivíduos que possuem maiores níveis de flexibilidade, apresentaram menores escores de 

lesões em ações futebolísticas quando não se tem ocorrência de contato. Ainda no estudo de Sena et 

al. (2013), observa-se que adultos possuem menores scores de flexibilidade em comparação a 

adolescentes, demonstrando que com avanço da idade estes podem ser mais propícios a lesões . 

Entretanto, no estudo realizado por Gonçalves et al. (2015), se tem como indicação que a prática 

regular de atividade física não interfere diretamente na diminuição dos níveis de lesões em 

futebolistas amadores de Campo Grande/MS. 

Pensando em aspectos da saúde, o futebol amador ou de forma recreacional, pode trazer 

benefícios a seus praticantes. Um exemplo de como isto ocorre está no estudo realizado por 

Nobrega et al. (2013),  onde os autores nos apresentam como resultados que  jogos de futebol 

trazem os mesmos efeitos no controle da hipertensão que exercícios aeróbios, dessa forma sendo 

alternativa para práticas de exercícios.  

A partir desta verificação inicial da literatura, se faz pertinente aprofundar a 

compreensão sobre a relação entre as lesões e os níveis de atividade física em jogadores de futebol 

amador. Haja vista que o futebol de várzea, essencialmente praticado nos finais de semana, em 

muitos dos casos consiste no único momento de práticas realizadas por essa população, buscando 

entender como o cotidiano do indivíduo pode interferir em sua prática, visto que alguns indivíduos,  

passam horas no trabalho e/ou no caminho do mesmo, por vezes deixando sua saúde em segundo 

plano. Dessa forma, as informações na literatura parecem ser inconclusivas. 

Nesse interim, acreditamos que os resultados desse estudo possam esclarecer os 

profissionais que lidam com a atividade física, especialmente o profissional de Educação Física, 



10 

além de técnicos de futebol, potencializando intervenções na direção de prevenção e promoção de 

saúde dos indivíduos praticantes deste tipo de atividade, buscando minimizar os níveis de 

acometimentos ocorridos. 

Por fim é válido ressaltar que a prática de futebol é uma febre mundial movendo 

paixões e de futebol amador faz parte do cotidiano de muitas pessoas, assim como de tanto outros 

indivíduos residentes em bairros na cidade de São Paulo, nos quais o campo de várzea é um local de 

entretenimento. 

A partir disto, esta pesquisa apresentou o seguinte problema: Qual a relação entre a 

incidência de lesões músculo esquelética em praticantes de futebol amador em um campo de grama 

sintética e seus respectivos níveis de atividade física?  
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2. OBJETIVO 

 

Analisar a relação entre a incidência de lesões musculoesqueléticas e a gravidade das 

lesões em praticantes de futebol amador de um campo de futebol com grama sintética com seus 

respectivos níveis de atividade física realizada. 
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3. HIPÓTESE 

 

3.1. Substantiva 

 

Os indivíduos que praticam futebol amador (jogadores de fim de semana) quanto mais 

ativo em seu cotidiano, menores serão os níveis de lesão, assim como a gravidade destas lesões. 

 

3.2. Estatística 

 

Aqui apresentada como hipótese nula, os indivíduos que praticam futebol amador 

(jogadores de fim de semana) quanto mais ativo em seu cotidiano, os níveis de lesão serão maiores, 

assim como a gravidade destas lesões. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Abordagem do estudo 

 

Este estudo tem caráter transversal, que segundo Rouquayrol (1999) é definido como o 

estudo no qual fator e efeito são observados num mesmo momento histórico e, atualmente, tem sido 

o mais empregado. A abordagem empregada é a quantitativa, que segundo Fonseca (2002), é uma 

forma de pesquisa onde os resultados podem ser quantificados, centrando-se na objetividade. 

 

4.2. Considerações éticas e legais da pesquisa 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP- com o número de apresentação de protocolo 

0654/2017 (Anexo 1). Os voluntários da pesquisa receberam e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde foram informados sobre os objetivos, 

procedimentos, riscos e resultados ao fim do estudo (Anexo 2). 

  

4.3. Local da pesquisa 

 

A coleta de dados da pesquisa ocorreu no Campo de Futebol Antônio Augusto de 

Souza, que é um campo de grama sintética, localizado na Rua Bernardo de Gomes de Brito, n° 80, 

Parque Independência, São Paulo-SP, 05880-260. A análise dos dados ocorreu na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), localizado na Rua Silva Jardim, nº 136, Vila Mathias, Santos-SP, 

11015-021. 

 

4.4. Procedimentos, população e amostra 

 

Foram recrutados 50 homens adultos com idade entre 18 e 40 anos, que frequentavam o 

Campo de Futebol Antônio Augusto de Souza. A abordagem foi pessoal, e randomizada, não sendo 

excluídos nem diversificados os indivíduos que não estivessem nos critérios inclusão e exclusão, 

sendo o pesquisador imparcial no recrutamento.  Os voluntários encaminhados a uma sala onde 

leram e assinaram o TCLE, em seguida responderam os questionários da pesquisa sob supervisão, 

além de sanar todas as dúvidas com o pesquisador. 

 

4.4.1. Critérios de inclusão e exclusão 
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Foram incluídos na pesquisa, indivíduos que possuíam no mínimo três anos de prática 

de futebol amador, qualquer a frequência de prática semana. 

Foram excluídos os indivíduos que não responderam completamente o questionário, que 

fossem analfabetos, que sofreram lesões em outro desporto e/ou atividade de vida diária, além de 

não estarem realizando a prática profissional de futebol. 

 

4.5. Instrumentos 

 

Para avaliação do nível de atividade física, foi utilizado o Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) (Anexo 2), que foi validado no Brasil por Matsudo et al. (2001), utilizando 

nesta pesquisa  a versão curta, que é composto por quatro seções de perguntas, sendo elas: 

1 – Tempo de realização de caminhada; 

2 – Tempo de realização de atividades moderadas; 

3 – Tempo de realização de atividades vigorosas; 

4 – Tempo sentado. 

O IPAQ nos indica o quão fisicamente ativo o indivíduo é na semana, indicando as 

seguintes classificações: 

1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou 

CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à 

frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração dos 

diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois 

sub grupos de acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação:   

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à frequência ou quanto à duração da atividade: 

a) Frequência: 5 dias /semana ou 
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b) Duração: 150 min / semana 

IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à frequência nem quanto à duração. 

4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. 

Como instrumento de avaliação de lesões nos últimos seis meses, aplicou-se o Inquérito 

de Morbidade Referida (IMR) que é autoaplicável, com perguntas e opções de respostas, entretanto, 

caso ocorresse dúvidas estas poderiam ser dirimidas com o pesquisador no momento de aplicação 

do IMR. O IMR foi adaptado ao futebol proveniente e validado por Silveira et al. (2013), 

utilizando-se das ações realizadas no desporto. Este inquérito é composto por perguntas como: 

Nome, idade, sexo, tempo de prática, tipo de lesão, mecanismo de lesão, local anatômico da lesão, 

retorno as atividade (Anexo 3). 

A partir dos resultados foi utilizado como classificação: 

0 Nenhuma lesão 

1 Baixo índice de lesão 

2 Moderado índice de lesão 

3 Elevado índice de lesão 

≥4 Muito Elevado índice de lesão  

 

4.6. Análise de dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva utilizando medidas descritivas das variáveis, 

duração, frequência e latência segundo o grupo para Saúde, IPAQ, IMR, etc. Além disto, também 

foram usados para cada um desses grupos os comparativos entre lesões consideradas graves e leves. 

Dessa forma, foi utilizado o método estatístico Teste Exato de Fisher e a partir deste foi realizada a 

análise da significância para comprovar a associação entre duas variáveis verificadas no estudo, 

sendo estabelecido o nível de significância de p ≤ 0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

Os participantes do presente estudo apresentaram as seguintes características: média de 

idade = 26,96 ± 5,58 anos, anos completos de estudo 10,98 ± 2,92 anos e prática de futebol amador 

11,66 ± 5,09 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Características gerais do grupo 

 

Idade Estudo Prática 

Média 26,96 10,98 11,66 

Desvio-padrão 5,58 2,92 5,09 

Mínimo 18,00 5,00 3,00 

Máximo 39,00 20,00 25,00 
   Fonte: O próprio autor 

 

No questionário IPAQ, uma das perguntas era sobre o estado de saúde em que eles se 

encontravam, e segundo os próprios voluntários foram obtidas as seguintes respostas: 58% dos 

indivíduos se auto declararam com excelente estado de saúde, 34% com boa e 8% em regular estado 

de saúde, apresentando como dado curioso o fato de que nenhuma pessoa se considerou como 

ruim/péssimo o seu estado de saúde (Gráfico 1). 

 

 
  Fonte: O próprio autor 

 

No questionário IPAQ 38% da amostra foi analisada e declarada através de suas 

respostas como muito ativa, 28% como ativa 6% como irregularmente ativa A e 28% como 

irregularmente ativa B e pelo fato de todos estarem praticando futebol pelo menos uma vez na 

semana, não houve pessoas sedentárias (Gráfico 2). 

 

58% 
34% 

8% 

0% 

Gráfico1: Estado de Saúde Dos Jogadores de Futebol Amador 

Excelente Boa Regular Ruim/Péssimo
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  Fonte: o próprio autor 

 

No questionário IMR, os resultados mostraram que 54% não apresentaram lesões, 32% 

mostraram níveis baixos de lesões e apesar da não preparação física prévia apenas 10% 

apresentaram moderados níveis de lesão e 4% elevados níveis de lesão (Gráfico 3). 

 

 
  Fonte: o próprio autor 

 

Nesta pesquisa, dos 50 voluntários 23 apresentaram algum tipo de lesão e como estes 

poderiam apresentar mais que uma lesão, o total foi de 32 lesões. Levando em conta a totalidade do 

grupo de voluntários, quanto a sua distribuição por posição, os números apresentaram valores 

similares dentre cada posição sendo 13 atacantes, 12 meio-campistas, oito laterais e zagueiros, além 

de nove goleiros. A partir dos dados, foi possível verificar que os atacantes apresentaram mais 

lesões com 12 acometimentos e os zagueiros foram os que menos relataram lesões com apenas dois 

acometimentos (Gráfico 4). 
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Gráfico 2: Níveis de Atividade Física, segundo IPAQ 

54% 32% 

10% 4% 

Gráfico 3: Indíce de Lesões 
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  Fonte: o próprio autor 

 

Dentre os pontos anatômicos, o que mais se destaca na ocorrência das lesões, foi o 

joelho com 37,5%, seguido de tornozelo com 18,8%, além da ocorrência ainda de ombro com 

12,5%, quadril, coxa anterior e posterior com 9,4% cada um, além de mão com 3,1% (Gráfico 5). 

 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Observando a ocorrência dos pontos anatômicos das lesões e as posições em campo, o 

que pode se destacar é que os atacantes sofreram mais lesões nos tornozelos (quatro de 12), assim 

como os meio-campistas obtiveram predominância de lesões no joelho com quatro de seis lesões. 

Apenas os goleiros sofreram lesão na mão, com um acometimento e é possível destacar que os 

atacantes sofreram três lesões nos ombros (Tabela 2). 
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Tabela 2: Pontos anatômicos por posição 

 

Joelho Tornozelo Quadril Coxa Anterior Coxa Posterior Mão Ombro Total 

Goleiros 3 0 2 0 1 1 1 8 

Zagueiros 2 0 0 0 0 0 0 2 

Laterais 2 1 0 0 1 0 0 4 

Meias 4 1 0 1 0 0 0 6 

Atacantes 1 4 1 2 1 0 3 12 

Total 12 6 3 3 3 1 4 32 

Fonte: o próprio autor 

 

Dos tipos de lesões que mais ocorreram, os entorses surgiram com 34,4% e dores 

agudas inespecíficas e distensões com 25% dos voluntários são as que mais se destacaram, assim 

como ocorreram ainda contraturas musculares e bursite com 6,3% das lesões e fraturas com 3,1% 

respectivamente (Gráfico 6). 

 

 
 Fonte: o próprio autor 

 

Em relação ao mecanismo das lesões, de todas as lesões ocorridas 40,6% destas foram 

sem contato, e a seguir, lesão com contato com outro jogador, contato com o chão, e contato com 

outro objeto, com 31,3%, 21,9% e 6,3% respectivamente. Das ações que ocorrem no jogo, 

destacou-se com maior quantidade de lesão a corrida de velocidade com 28,1% e com menor 

quantidade de lesão foram três ações específicas, o chute, correr levemente e salto horizontal com 

15,6% das lesões. Considerando a gravidade em que as lesões se deram, aquelas de gravidade 

moderada e leve apresentaram 31,3% das lesões relatadas, 28,1% se deu por lesões graves e 9,3% 

de gravidade mínima (Gráfico 7).  
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Gráfico 6: Tipos de Lesões 



20 

 
  Fonte: o próprio autor  

 

Por fim das lesões encontradas, 21 delas tiveram retorno sintomático, ou seja, em 65,6% 

das lesões ocorridas os voluntários retornaram as suas atividades sentindo dores, por outro lado que 

11 voluntários conseguiram retornar sem dores. É curioso ressaltar neste resultado que nenhum dos 

voluntários deixou de praticar as suas atividades. 

A associação IPAQ x IMR nos trás alguns dados interessantes como: dos voluntários 

que se mostraram Muito ativos e Ativos (IPAQ), em sua maioria, e isto significa mais da metade de 

cada grupo, não apresentaram lesão alguma, com 63,2% e 57,1% respectivamente. Dos voluntários 

que resultaram em Irregularmente ativo B, a maioria teve como resultado do IMR um score baixo 

com 42,9%. Destaque para este grupo o qual apenas apresentou um nível elevado de lesões com 

14,3% dos voluntários com este tipo de lesão (Tabela 3). Entretanto a associação entre IPAQ x 

IMR, não apresentou significância com o p=0,420. 

 

Tabela 3: Relação IPAQ x IMR 

IPAQ 

IMR 

Total Sem lesão Baixo Moderado Elevado 

Muito ativo 
12 5 2 0 19 

63,2% 26,3% 10,5% 0,0% 100,0% 

Ativo 
8 5 1 0 14 

57,1% 35,7% 7,1% 0,0% 100,0% 

Irregularmente ativo A 
2 0 1 0 3 

66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

Irregularmente ativo B 
5 6 1 2 14 

35,7% 42,9% 7,1% 14,3% 100,0% 

Total 
27 16 5 2 50 

54,0% 32,0% 10,0% 4,0% 100,0% 
  Fonte: o próprio autor 
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Gráfico 7: Gravidade das Lesões 
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A segunda forma de associação investigada foi comparar os grupos de níveis de 

atividade física, com a presença de alguma lesão, a qual resultou em mais de 60% das pessoas que 

são Muito ativas a não presença de lesões. Ainda, 57,1% das pessoas ativas não apresentaram 

lesões, e mais uma vez o grupo Irregularmente ativo B apresentou mais de 60% dos voluntários 

com alguma lesão (Gráfico 8). Cabe destacar também que não houve significância para esta 

associação com o p=0,496. 

 

 
  Fonte: o próprio autor 

 

Neste estudo também foi verificada a relação entre IPAQ x Gravidade das lesões. Os 

grupos classificados pelo IPAQ e a lesão mais grave que acometeu cada um dos voluntários destes 

grupos é apresentada na Tabela 4 a seguir. Estes resultados nos mostra que, das pessoas Ativas, 

50% apresentaram lesões graves e dos indivíduos que são Irregularmente ativo B, 44,4% 

apresentaram lesões graves. Destaque para o grupo que apresentou ser Irregularmente ativo A, que 

apresentou apenas uma lesão e de gravidade moderada, haja vista que neste grupo só havia três 

pessoas (Tabela 4). A significância de associação não foi demonstrada com p=0,945.  
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Tabela 4: Relação: IPAQ x Gravidade das lesões 

IPAQ 

Gravidade  

Total Mínima Leve Moderada Grave 

Muito ativo 
1 2 2 2 7 

14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 100,0% 

Ativo 
0 1 2 3 6 

0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

Irregularmente ativo A 
0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Irregularmente ativo B 
0 3 2 4 9 

0,0% 33,3% 22,2% 44,4% 100,0% 

Total 
1 6 7 9 23 

4,3% 26,1% 30,4% 39,1% 100,0% 
Fonte: o próprio autor 

 

Ainda, esse estudo analisou se houve alguma relação entre o IMR e as posições dos 

voluntários em campo. Neste caso, é importante ressaltar que os voluntários que apresentaram mais 

que uma lesão, foi utilizada aquela de maior gravidade. Os resultados mostraram que mais da 

metade dos goleiros apresentaram alguma lesão, sendo que um sujeito deste grupo apresentou um 

nível elevado de lesões. Dos zagueiros, 75% não demonstraram ter sofrido nenhuma lesão e dos 

voluntários que apresentaram alguma lesão, o nível foi considerado baixo no IMR. Dos voluntários 

que atuam na lateral, metade não apresentou lesões e a outra metade apresentou apenas uma lesão 

(Nível Baixo). Além dos goleiros, outro grupo que apresentou um voluntário com IMR elevado foi 

o de atacantes, isto podendo ocorrer com ambos por conta da potência que é necessária em 

determinados momentos da partida, assim como em choques que ambas as posições possam vir a 

sofrer (Gráfico 9). Esses resultados não apresentaram significância de associação com p=0,847. 

 

 
Fonte: o próprio autor 
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Abaixo são apresentados os resultados do Teste Exato de Fisher, no qual se busca 

verificar se houve uma associação entre as variáveis de relação escolhidas neste estudo, e para 

tanto, a confirmação dessa associação deve apresentar p≤0,05 (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Resultados do Teste Exato de Fisher 

Variáveis Nível descritivo 

IPAQ e IMR 0,420 

IMR e Posição 0,847 

IPAQ e Gravidade 0,945 

IPAQ e Apresentou lesão 0,496 
   Fonte: o próprio autor 
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6. DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados supracitados, o presente estudo mostrou no que diz 

respeito ao nível de atividade física e incidência de lesões, o estudo atual mostrou que o grupo 

muito ativo foi o que apresentou a menor quantidade de lesões, e o grupo menos ativo foi aquele 

que apresentou mais lesões e estas sendo mais graves que aquelas apresentadas nos outros grupos. 

Gonçalves et al. (2015) analisaram a prevalência de lesões musculoesqueléticas em praticantes 

amadores de futebol, caracterizando-os segundo o nível de atividade física, e foi demonstrado que o 

grupo G4 (mais ativo) também apresentou menores scores de lesão, o que vai de encontro aos 

nossos achados, entretanto, essa concordância não ocorreu em relação ao grupo menos ativo. 

Contudo, apesar de haver leves indícios que os indivíduos que apresentaram mais lesões, 

realizavam menos atividade física, e considerando não ter sido encontrada significância no presente 

estudo, o mesmo corrobora tanto com o trabalho de Gonçalves et al. (2015), quanto de Zanuto, 

Harada e Gabriel Filho (2010) que buscou investigar o perfil físico dos atletas amadores e estudar 

epidemiologicamente as lesões sofridas pelos jogadores durante a Copa Municipal de Futebol 

Amador Masculino da cidade de Presidente Prudente-SP, indicando não existir relação entre níveis 

de atividade física praticada pelos voluntários e os níveis de lesões, o que de certa forma contraria 

parcialmente a hipótese inicial. 

As duas posições que indicaram mais acometimentos foram atacantes e goleiros, tal fato 

corrobora com os resultados de Zavarize et al. (2013), que em seu estudo teve como objetivo 

analisar a incidência de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol das categorias de base da 

Associação Atlética Ponte Preta, correlacionando o ponto anatômico afetado com a posição do 

atleta em campo. Por outro lado, contrapõe os achados de Almeida et al. (2013), que investigou 

jogadores do Clube do Remo, Belém-PA, e os goleiros foram aqueles que obtiveram menores 

scores de lesão. Ao mesmo tempo, no presente estudo os zagueiros foram os atletas que sofreram 

menos acometimentos lesivos, contrariando o estudo de Stewien e Camargo (2005), que 

investigaram a ocorrência de entorse do joelho em jogadores de equipes de futebol do Estado do 

Amazonas de ambos os sexos da cidade de Manaus-AM, e seus resultados mostraram que os atletas 

de defesa foram aqueles sofreram mais lesões. 

No que se referem ao ponto anatômico, os joelhos que mais sofreram com lesões, ao 

mesmo tempo em que e as mãos/punhos sofreram menos acometimentos com apenas um caso, 

corroborando com o estudo de Zanuto, Harada e Gabriel Filho (2010). O trabalho de Cohen et al. 

(1997), que investigou uma amostra  homogênea de atletas com o menor número possível de 

variáveis para demonstrar de forma representativa a frequência de lesões no futebol profissional do 

Brasil, corrobora com o nosso estudo no tocante a lesões no tornozelo,  apresentando números 
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percentuais bem semelhantes. Entretanto, diverge no que diz respeito aos joelhos, onde no presente 

estudo estes aparecem na primeira posição, enquanto no estudo de Cohen et al. (1997) os joelhos 

representaram apenas o terceiro lugar na classificação. 

Dentre os tipos de lesões que menos ocorreram, em penúltimo lugar nesta pesquisa 

estão as contraturas musculares, contrariando o que observou Almeida et al. (2013), onde as 

contraturas se encontraram na primeira colocação. Os tipos de lesões que mais ocorreram neste 

estudo foram entorses e no segundo lugar apareceram as distensões apresentando resultados 

próximos ao do estudo de Ladeira (1999), que investigou a incidência e a porcentagem de 

recorrência de lesões no futebol, o qual apontou que as mais recorrentes foram às distensões 

musculares. 

Sob o ponto de vista da gravidade das lesões, a maioria relatada foi considerada de 

gravidade leve, em concordância com os relatos de Ribeiro e Costa (2006), que teve como objetivo 

fazer uma análise prospectiva da incidência, circunstâncias e características das lesões no Futebol 

de Salão durante o XV Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 20. O trabalho de Ribeiro e Costa 

(2006), também se assemelha com os dados aqui apresentados demonstrando que em ambos os 

estudos, a maioria das lesões ocorreram por contato, sendo estes por contatos com outros jogadores, 

com o chão, ou com objetos. 

Apesar de não haver significância nas associações realizadas, foi possível verificar a 

existência de certa interação entre o nível de atividade física e lesões ocorridas. Desta forma, 

exercícios físicos realizados com a orientação de um profissional podem vir a diminuir o quadro de 

lesões, principalmente no caso das lesões que ocorreram sem contato. Embora a maioria das lesões 

ocorra com algum contato, se torna providencial uma boa preparação física com exercícios 

proprioceptivos, os quais podem manter os indivíduos prevenidos, mesmo quando o contato venha a 

ocorrer. 

 

6.1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Algumas situações podem ter influenciado nos resultados desta pesquisa, como os 

questionários escolhidos no método, pois com o IPAQ avalia as atividades físicas da última semana, 

enquanto o IMR avaliou as lesões dos últimos seis meses, podendo mudar o estilo de vida no tempo 

decorrente. A escolaridade dos indivíduos e o piso do campo, também podem ter influenciado nas 

respostas dos questionários.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Entre os jogadores de futebol amador em um campo sintético, não houve relação entre a 

incidência de lesões musculoesqueléticas com a gravidade das lesões tão pouco com o nível de 

atividade física dos voluntários do presente estudo. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Anexo 2- QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) 

 

Forma Curta 

Nome:_______________________________________________________Data: __/__/____ 

Idade:__ Sexo: (  )M (  )F  Você trabalha de forma remunerada? (  )Sim (  )Não. 

Quantas horas você trabalha por dia:___ 

Quantos anos completos você estudou: ___ 

De forma geral o quão boa sua saúde está: (  )Excelente (  ) Boa (  ) Regular (  ) Ruim 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividades físicas as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. As perguntas são relacionadas ao tempo que você gastos fazendo atividade física em 

uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem atividades realizadas no 

trabalho, de transporte, por lazer, esporte, exercícios ou como parte de suas atividades em casa ou 

jardim. Suas respostas são muito importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação! 

Para responder as questões lembre que: 

 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço fisco e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez. 

1a.  Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício? 

Dias _____ por SEMANA            (  ) Nenhum 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 

você gastou caminhando por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 

moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA) 
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Dias _____ por SEMANA            (  ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido 

na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 

jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração. 

Dias _____ por SEMANA            (  ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 

escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 

sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 

assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou 

carro. 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 ______horas ____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

 ______horas ____minutos  
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Anexo 3- INQUÉRITO DE MORBIDADE REFERIDA 

 

Identificação: 

Idade:         Dominância: (  )  E  (  ) D                 Anos de Prática: 

Posição dentro do campo de jogo: 

Em decorrência de alguma lesão em algum momento do jogo (pelo menos um dia), você necessitou 

interromper a prática ou sente algum desconforto em decorrência dolorosa durante a prática 

futebolística nos últimos 6 meses: 

(  ) Sim (  ) Não 

Se sua última resposta foi SIM, escreva no quadro abaixo, sobre as informações da lesão (local 

anatômico, mecanismo, momento, gravidade, retorno às atividades normais e recidivas), com a 

respetiva identificação numérica, presente no segundo quadro. 

Características das Lesões 

Informações 

Lado do corpo 

1ª 

(  ) D (  ) E 

2ª 

(  ) D (  ) E 

3ª 

(  ) D (  ) E 

4ª 

(  ) D (  ) E 

5ª 

(  ) D (  ) E 

A– Local Anatômico       

B- Tipo de Lesão      

C- Mecanismo de Lesão      

D- Ação Desportiva      

E- Gravidade da Lesão      

F- Retorno às atividades 

normais 

     

 

Codificação das Variáveis 

A – Local Anatômico B – Tipo de Lesão C – Mecanismo de Lesão E – Gravidade da Lesão 

1 – Cabeça 1 – Distensão Muscular 1 – Contato Direto com outro jogador 1 – Nenhum dia 

2 – Ombro  2 – Contratura Muscular 2 – Contato direto com a bola 2 – Mínima (1 a 3 dias) 

3 – Cotovelo 3 – Tendinopatia 3 – Outro contato direto (objeto ou chão) 3 – Leve (4 a 7 dias) 

4 – Braço 4 – Entorse 4 – Sem Contato 4 – Moderada (8 a 28 dias) 

5 – Antebraço 5 – Fratura  5 – Grave (>28 dias) 

6 – Mão 6 – Bursite D – Ação Desportiva  

7- Quadril 7 – Dor Aguda inespecífica 1 – Chute F – Retorno às atividades normais 

8 – Coxa Anterior 8 - Dor Crônica Inespecífica 2 – Salto Vertical 1 - Assintomático 

9 – Coxa Posterior  3 – Correndo Levemente 2 – Sintomático 

10 – Joelho  4 – Corrida de velocidade (Sprint) 3 – Não retornou 

11 – Tornozelo  5- Salto Horizontal  

12 – Pé    
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10. APÊNDICES 

 

Apêndice 1- TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado (a) a participar da presente pesquisa, intitulada “Existe relação entre a incidência de lesões e o nível de 

atividade física em praticantes de futebol amador?”, que tem como objetivo identificar e analisar a existência da relação atividade 

física e lesões em praticantes de futebol de várzea, através da auto percepção e dos próprios usuários avaliada por questionários 

validados cientificamente. 

Estudos têm mostrado que indivíduos que possuem maiores níveis de atividade física, tem um melhor estado de saúde geral. Tendo 

em vista que a prática de atividade física é uma necessidade básica para todos, é importante verificar seus efeitos benéficos para a 

saúde, prevenindo além de doenças crônicas, também lesões músculo esqueléticas a partir de uma boa preparação física. 

Participando de nossa pesquisa, você realizará uma anamnese e responderá algumas perguntas. São questionários que têm a 

finalidade de avaliar nível de atividade física, a quantidade e tipos de lesões que cada indivíduo é acometido. 

Segue a descrição dos procedimentos: 

a) Anamnese: Serão coletadas informações pessoais, de saúde, vida pregressa, relatos de tempo de prática, escolaridade, e também se 

sofreram alguma lesão fora do futebol, pois estes são itens de critério de exclusão do trabalho. 

b) Aplicação de questionários: Para avaliação dos níveis de atividade física será utilizado o Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ). Para identificar os níveis de lesões e a localização das lesões será utilizado Inquérito de Morbidade Referida.  

GARANTIAS DO PARTICIPANTE: 

I) Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade: Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de outros participantes em nenhum momento; 

 

II) Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa: o participante pode recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

III) Uso de dados e materiais coletados: o participante tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como 

qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo. 

IV) Despesas e compensações: não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

V) Riscos e desconfortos: Em decorrência dos procedimentos acima citados espera-se o desconforto ocasionado durante a aplicação 

dos procedimentos e possíveis emoções afloradas durante a aplicação dos questionários. 

VI) Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: a qualquer momento, o participante tem o direito de acesso aos resultados 

parciais das pesquisas. 

VII) Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for finalizado, o participante será informado sobre os 

principais resultados e conclusões obtidas no estudo. 

VIII) Garantia de acesso à informação: em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr. Emilson Colantonio, que pode ser 

encontrado na unidade da Unifesp Campus Baixada Santista, situado à Avenida Dona Ana Costa, 95 – Vila Mathias, Santos/SP - 

CEP: 11060-001 - Telefone: 13 3229-0189; e/ou Pedro Albuquerque Santana Júnior, graduando do Curso de Educação Física – 

UNIFESP, telefone 11-992425493. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

IX) Duas vias: Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o participante e a outra com 

o pesquisador. Todas as páginas encontram-se enumeradas, e deverão ser rubricadas no momento de aplicação do TCLE, tanto pelo 

pesquisador quanto pelo participante. 

X) Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo, o participante será 

encaminhado à unidade de saúde mais próxima acompanhado de integrante da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

”Existe relação entre a incidência de lesões e o nível de atividade física em praticantes de futebol amador?”. 

Eu discuti com o pesquisador Pedro Albuquerque Santana Júnior sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

 

_______________________________             Data: ____/____/____ 

Assinatura do Voluntário 

 



38 

 

 

 

_______________________________             

Assinatura da Testemunha                                         

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável          Data: ____/____/____                             

Pedro Albuquerque Santana Júnior 

 

  

 


